
                                                        
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เรื่อง  สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2563 

*********************************** 
             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้จัดท้าสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน 
พฤศจิกายน  2563    นั น 
  
             องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  จึงขอส่งประกาศผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน 
พฤศจิกายน  2563 ดังรายละเอียดแนบท้าย  จ้านวน  ๔๖  รายการ  ดังรายละเอียดแนบท้าย นี  
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8   เดือน ธันวาคม      พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

(ลงชื่อ)................................................ 
    (นายส้าฤทธิ์    อบแย้ม) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๕  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าอาหารว่างและน้้าดื่ม 
(อนุรักษ์แม่น้้าเพชร) 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง    นางสาวประคอง  คนไว 
            1,800 บาท 

     นางสาวประคอง  คนไว 
             1,800 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

8/64 
ลว. 27 ต.ค.63 

ค่าป้ายโครงการ           
(อนุรักษ์แม่น้้าเพชร) 

450 450 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์ ช่วยชุ่ม 
            450 บาท 

  นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
              450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

7/64 
ลว. 27 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซด ์ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง     บริษัท ธนกรการ จ้ากัด 
             1,500 บาท 

      บริษัท ธนกรการ จ้ากัด 
              1,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

 

ค่าจ้างเหมา ผช.จัดเก็บรายได้
และพัสดุ (ต.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. อดิลักษณ์ อบแย้ม 
9,000 บาท 

น.ส. อดิลักษณ์  อบแย้ม 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

13/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาด 
ศพด. (ต.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. ละม่อม  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

น.ส. ละม่อม  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

14/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)     รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๕  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลทีค่ัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมา ผช. นายช่างโยธา 
(ต.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน  ประชา 
9,000 บาท 

นายอัศวิน  ประชา 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

4/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถ
ขยะ (ต.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายจีรวุฒิ  คลับคล้าย 
9,000 บาท 

นายจีรวุฒิ  คลับคล้าย 
 9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

2/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถ
ขยะ (ต.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญนาค สินเสริฐ 
9,000 บาท 

นายบุญนาค  สินเสริฐ 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

3/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าซ่อมแซมระบบประปา ม.1 
(ต.ค.) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายส้าราญ  กันพร้อม 
3,000 บาท 

นายส้าราญ  กันพร้อม 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

5/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าซ่อมแซมระบบประปา ม.3-ม.
4 (ต.ค.) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

6/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)     รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
) 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๕  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าดูแลรักษาความปลอดภยั 
อบต. (ต.ค.) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

นายสมศักดิ์  อุทัยธรรม 
5,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

11/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าซ่อมแซมระบบประปา ม.5 
(ต.ค.) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายหง่วน  ทองพูล 
3,000 บาท 

นายหง่วน  ทองพูล 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

7/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บค่า
น้้าประปา ม.4 (ต.ค.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. ตตยิา  แย้มยืนยง 
2,000 บาท 

น.ส. ตตยิา  แย้มยืนยง 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

8/64 
ลว. 1ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บค่า
น้้าประปา ม.5 (ต.ค.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์  ทองพูล 
2,000 บาท 

นายธีรวัฒน์  ทองพูล 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

12/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บค่า
น้้าประปา ม.1 (ต.ค.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายชิดธรรม  กมลตร ี
2,000 บาท 

นายชิดธรรม  กมลตร ี
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

15/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)     รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
                                                                                                                                                                                                                                 



    แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่  ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างเหมาจดและเก็บ
น้้าประปา ม.3 (ต.ค.) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. พนมพร  กมลตร ี
2,000 บาท 

น.ส. พนมพร  กมลตร ี
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

16/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน 
(ต.ค.) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  ทองกล่้า 
9,000 บาท 

นายไพรัช  ทองกล่้า 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน 
(ต.ค.) 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายกอบกฤต อุทัยธรรม 
7,000 บาท 

นายกอบกฤต  อุทัยธรรม 
7,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

9/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจ้างเหมาทรงงานปฏิบัติงาน 
(ต.ค.) 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

นายบุญเลิศ  ทองเขียว 
8,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

10/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ต.ค.) 330 330 เฉพาะเจาะจง นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
330 บาท 

นายบุญเตือน  จิตศิร ิ
330 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

1/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

ซ่อมมอร์เตอร์ปั๊มน้้า ม.5       
(ฝั่งบ้านรองดุล) 

5,290 5,290 เฉพาะเจาะจง นายจริงประเสริฐ ประจันทร์
แดง 

5,290 บาท 

นายจริงประเสริฐ ประจันทร์แดง 
5,290 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

10/64 
ลว. 29 ต.ค.63 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)     รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่  ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก                 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
ค่าจ้างเหมาผูกผ้า (แข่งขันเรือ
ยาว) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  กระทุ่มแก้ว 
3,000 บาท 

นายปรีชา  กระทุ่มแก้ว 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

 

ค่าจ้างบันทึกเทปวีดีโอ (แข่งขัน
เรือยาว) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  บุญกุศล 
3,000 บาท 

นายพิชิต  บุญกุศล 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

    

ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง 
(แข่งขันเรือยาว) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร ปณุนักขันธ ์
3,000 บาท 

นายสถาพร  ปณุนักขันธ์ 
3,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

 

ค่าน้้าแข็งน้้าดื่ม 
(แข่งขันเรือยาว) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง  คนไว 
2,000 บาท 

นางสาวประคอง  คนไว 
2,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

 

ค่าป้าย (แข่งขันเรือยาว) 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
1,500 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
1,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

 

                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)     รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๙  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าป้าย (ลอยกระทง) 450 450 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
450 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

7/64 
ลว. 27 ต.ค.63 

ค่าประดับไฟ,เต็นท์             
(ลอยกระทง) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสุขสิริ  โฉมงาม 
9,000 บาท 

นางสุขสิริ  โฉมงาม 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

9/64 
ลว. 28 ต.ค.63 

ค่าเต็นท์ (แข่งขันเรือยาว) 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสุขสิริ  โฉมงาม 
4,000 บาท 

นางสุขสิริ  โฉมงาม 
4,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

 

ค่าจัดซื้อทรายหยาบ จ้านวน 40 
คิว 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายประหยัด  สุขสมมารถ 
           20,000 บาท 

นายประหยัด  สุขสมมารถ 
20,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

1/64 
ลว. 12 ต.ค.63 

                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)     รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๒  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจา้ง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง (ต.ค.) 6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
6,200 บาท 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
              6,200 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

 

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง (ต.ค.) 9,935 9,935 เฉพาะเจาะจง นางนิยม  เปี่ยมสิน 
9,935 บาท 

นางนิยม  เปี่ยมสิน 
9,935 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

    

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ต.ค.) 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร ์
3,500 บาท 

ร้านเพชรบุรีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ 
3,500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

13/64 
ลว.  

ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) 7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง นายผดุงเกยีรติ เศรษฐปฎเิวช 
7,900 บาท 

นายผดุงเกยีรติ  เศรษฐปฎเิวช 
             7,900 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

5/64 
ลว. 6 พ.ย.63 

ค่าจ้างเหมาก้าจัดขยะ (ต.ค.) 15,243.43 15,243.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จ้ากัด 

15,243.43 บาท 

บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จ้ากัด 
            15,243.43 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

18/64 
ลว. 1 ต.ค.63 

 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)     รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                                                                                                                     
 



                                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๒  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์รับ
ลงทะเบียนผู้สูงอาย ุ

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
1,000 บาท 

นางสาวดวงจันทร์  ช่วยชุ่ม 
1,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

15/64 
ลว. 6 พ.ย.63 

             
 
                                                                                                                                  

  
 
 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)     รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร ๑ 
                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก                 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์รหสั  
416-59-0031 

500 500 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา โพธิ์ทักษิณ 
500 บาท 

  นายปริญญา  โพธ์ิทักษณิ 
              500 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด 

16/64 
ลว. 11 พ.ย.63 

  
 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (ลงชื่อ)     รายงาน 
                                                                                                                        (นางสาวระพีพรรณ  อ่ิมสมบัติ) 
                                                                                                                    ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

 
 
 
 

 


